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                VÝSTRAŢNÁ INFORMACE 

              ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř 

 

                VÝSTRAHA HPPS ČHMÚ 

 

Číslo:     PVI_20/09 

Vydaná:    sobota 07.03.2009 11.38 (10:38 UTC) 

Na jevy:   Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí), 

          Povodňová bdělost (nízký stupeň nebezpečí), 

 

Platnost:  od soboty 07.03.2009 12.00 do pondělí 09.03.2009 12.00 

 

Pro kraje: Povodňová bdělost: 

          od soboty 07.03.2009 12.00 do pondělí 09.03.2009 12.00 

          Praha, Středočeský, Pardubický, 

 

          Povodňová pohotovost: 

          od soboty 07.03.2009 12.00 do pondělí 09.03.2009 12.00 

          Jihočeský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, 

          Zlínský, Olomoucký, 

 

 

 

V sobotu bude počasí zejména na Moravě a ve Slezsku ovlivňovat tlaková 

níţe nad Balkánem. V neděli během dne postoupí ze západní do střední 

Evropy frontální systém. 

 

Do nedělního rána se očekávají sráţkové úhrny v Čechách do 5 mm, na Moravě 

a ve Slezsku do 10 mm, v Beskydech do 20 mm. Do pondělního rána odhadované 

24hodinové sráţky nepřekročí 7 mm. Od poloh nad 500 m n.m., v sobotu 

odpoledne na Moravě a ve Slezsku, v neděli odpoledne od západu postupně na 

celém území nad 1000 m n.m., budou sráţky sněhové. 

 

Situace na tocích v oblasti Českomoravské vrchoviny se dále uklidňuje. 

Noční sráţky se zde projevily jen pozastavením poklesů, či kolísáním toků. 

Během dopoledne došlo na všech sledovaných profilech k poklesu pod úroveň 

3. SPA. 

 

Vlivem dotoku z horních částí povodí stále mírně stoupají, nebo  stagnují 

dolní úseky Labe, Luţnice, Moravy a Dyje. Na dolním Labi a dolní  Moravě 

hladiny během dne pravděpodobně mírně přesáhnou úroveň 2. SPA.  Podobně na 

dolní Luţnici lze během zítřka očekávat mírný vzestup s   dosaţením aţ 

hranice 2. SPA. Vltava v Praze setrvá na úrovni 1. SPA. 

 

Na tocích odvodňujících Českomoravskou vrchovinu budou ještě o víkendu  a 

místy i na počátku příštího týdne setrvávat hladiny na úrovni 1. aţ 2. 

 SPA, 

předpokládáme však postupné uklidňování situace. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 



- Sledovat vývoj situace a jeho další prognózu (zpravodajství 

veřejnoprávní televize, rozhlasu nebo internetové stránky ČHMÚ) a dle 

situace v postiţených oblastech podnikat nezbytná opatření. 

- Spolupracovat a uposlechnout pokyny příslušníků integrovaného 

záchranného systému a představitelů místní samosprávy. 

- Je nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v zaplavených 

územích. 

 

Tato zpráva okamţitě ruší předešlou výstraţnou informaci č. 19/09 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šimandl, Daňhelka 
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